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HOTĂRÂREA  NR. 53  /30  iulie    2020 

privind constituirea echipei mobile de interventie la cazurile de violenta in familie la nivelul 
comunei Cicârlău , judetul Maramures  

 
Consiliul Local al  comunei  Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedintă 

ordinară în data de 30 iulie 2020 , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
       d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 
publică;  
       e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativă  pentru eleborarea 
actelor administrative ;  

      i) art. 136  alin  1 din   OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
Luând act de : 
-  Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de aprobare 

al  proiectului  nr. 3908/2020 , raportul compartimentului de resort nr. 3909/2020 ,  Referatul 
compartimentului   de specialitate nr. 3910/2020, avizul comisiilor p domeniul din cadrul 
consiliului local; 

- Adresa Directiei Generale de Asistentă  Socială si Protectia Copilului Maramures  prin 
care solicita transmiterea   componentei  echipei mobile  de interventie la cazurile de violenta 
in familie la nivelul comunei ;  

În temeiul: art.1 din ORDINUL nr. 2.525 din 7 decembrie 2018 al M.M.J.S privind 

aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, art. 8 din 

ORDINUL nr. 146/2.578/28.12.2018 al M.A.I. si M.M.J.S. privind modalitatea de gestionare a 

cazurilor de violenţă domestică de către poliţişti,  art. 35^1 din LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 

(*republicată*) pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice*)modificata si completata 

prin Legea nr. 174/2018, prevederile art. 7 , alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare ,art. 129 alin  1 si alin 2, lit d , art. 196 alin 1, lit a   din OG 

nr. 57/ 2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificrile si completările ulterioare;  

 

HOTĂRASTE  

 
      Art. 1  Se constiuie Echipa Mobilă  de Interventie la cazurile de violență in familie la 

nivelul comunei Cicârlău, judeţul Maramures în urmatoarea componență :  



- Lăcrămioara DRAGOMIR  - consilier superior  (asistent social) în cadrul  
Aparatului de specialitate al primarului  

- Marcela RABLĂU – director Scoala Gimnazială Cicârlău  
-  Nicolae OSAN  - potitist local  -Politia Locală Cicârlău  

      Art. 2  Se desemneaza « coordonator » al Echipei Mobile de Interventie constituite, 
d-na  Lăcrămioara Dragomir  avand functia de asistent social in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului.  
      Art. 3  Echipa mobila de interventie la cazurile de violenta in familie va avea 
urmatoarele atributii : 
 a) verifică semnalările de violenţă domestică efectuate prin intermediul liniilor 
telefonice ale instituţiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgenţă, altele 
decât numărul unic de urgenţă la nivel naţional (SNUAU) – 112 ;  
b) realizează evaluarea iniţială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor 
sociale, pe baza Fişei pentru evaluarea gradului de risc şi stabilirea măsurilor de 
siguranţă necesare pentru victimele violenţei domestice, prevăzute în anexa la Ordinul 
2525/2018 ; 
 c) acordă informare şi consiliere victimelor violenţei domestice;  
d) sprijină victimele violenţei domestice, prin orientarea acestora către serviciile sociale 
existente pe raza judeţului, adecvate nevoilor acestora;  
e) informează, consiliază şi orientează victima în ceea ce priveşte măsurile de protecţie 
de care aceasta poate beneficia din partea instituţiilor competente: ordin de protecţie 
provizoriu, ordin de protecţie, formularea unei plângeri penale, eliberarea unui certificat 
medico-legal etc.; 
 f) asigură măsurile de protecţie socială necesare pentru victime, minori, persoane cu 
dizabilităţi sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecţie provizoriu sau 
ordinul de protecţie, şi păstrează confidenţialitatea asupra identităţii acestora; 
 g) colaborează cu serviciile de asistenţă medicală comunitară în situaţia în care 
identifică probleme medicale privind victimele şi/sau copiii lor;  
h) realizează demersurile necesare pentru depăşirea riscului imediat, după caz, 
acestea putând consta în : transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situaţiile 
în care victima necesită îngrijiri medicale de urgenţă sau, după caz, sesizarea 
numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112, sesizarea organelor de poliţie pentru 
emiterea unui ordin de protecţie provizoriu, sesizarea instanţelor judecătoreşti în 
vederea emiterii ordinului de protecţie;  orientarea către SPAS sau, după caz, către 
furnizorii privaţi de servicii sociale, acreditaţi în condiţiile legii, în vederea găzduirii în 
centre rezidenţiale adecvate nevoilor şi aplicării managementului de caz pentru victime 
şi, după caz, pentru agresori ;  
i) intervine în cazurile de violenţă domestică, la solicitarea organelor de poliţie, atunci 
când prin ordinul de protecţie provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a 
agresorului din domiciliu, iar acesta din urmă a solicitat, potrivit legii, cazarea într-un 
centru rezidenţial 
Art. 4    In activitatea sa echipa mobila de interventie va utiliza autoturismele  aflate in 
dotarea Primăriei Cicârlău . 

 
Art. 5 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Directiei Generale de Asistentă  Socială si Protectia Copilului Maramures   
              - Primarului comunei Cicârlău  



  -  Compartimentului  de asistentă socială 
   - membrilor    echipei  

   -  Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiintă publică 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                            CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                         COMUNA   CICÂRLĂU 

              Radu Ovidiu BALAN                                               Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta ordinară din data de 30 iulie   2020, cu 
următoarele voturi: 

Total consilieri locali 13 
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru    12 
Voturi împotrivă 

  


